
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru 

situaţii de  urgenţă al comunei Unţeni  tip V 1  
 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 5830/2019  a primarului comunei Unţeni; 
- raportul de specialitate nr. 5828/2019  întocmit de şef serviciu voluntar pentru situaţii de 

urgenţă al comunei Unţeni, 
 văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor: 

- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 
socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
 constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
 în baza prevederilor: 

-  Ordonanţa Guvernului României nr. 88/30.08.2001, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002, 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1.579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului 
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, reactualizata; 

- art. 1 și art. 19 din Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă, republicată; 
-  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 75 din 27.06.2019  pentru aprobarea 

Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă; 

- H.C.L. nr.42 din 23.12.2019, privind înfiinţarea şi organigrama Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al comunei Unţeni, categoria V1.  
 în temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196, alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Articol unic: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar 

pentru  Situaţii de Urgenţă de tip V1 , în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
Consilier Achiței V. Ioan 
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